
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA 
ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN AYDINLATMA METNİ 

 
TED Genel Merkezi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ülkemizdeki COVID-19 Salgını kapsamında 
aldığı tedbirler gereği, TED Okulları öğretmen istihdam mülakatlarını Zoom Cloud Meetings canlı bağlantı 
uygulaması üzerinden yapmaktadır. 

Bu görüşmeler sırasında adayların görüntü kayıtları işlenmekte olup bununla ilgili kişisel verilerinizin 
kurumumuzca elde edildiğini ve bununla ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız. 
Adaylarımızın kişisel verileri, istihdam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerek duyulursa kaydedilebilmekte ve 
bu suretle işlenmektedir. 

Bu işleme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında “bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması şeklinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak otomatik olan ya da otomatik olmayan 
yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. Maddesindeki 
haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca her zaman, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 
öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve 
ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel  
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme ve kişisel 
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 

1. Derneğimizin info@ted.org.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalayarak, 

3. Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı olarak 

iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Yapılacak uygulamalar ve görüşmelerin tarafınızca kaydedilmemesi ve farklı mecrada paylaşılmaması gerektiğini 
hatırlatıyoruz. Böyle bir durumun hem idari hem de adli yaptırımları gerektirebileceğini ve telif haklarının ihlali 
anlamına gelebileceğini bilgilerinize sunarız. 

Görüntü kayıtları kurumumuzca kaydedilmekte olup, görüşmelerimizde kullanılan Zoom Cloud Meetings  
uygulamasının yurt dışı kaynaklı bir yazılım olması nedeniyle kişisel verilerinizin yurt dışına aktarıldığı kabul 
edilmektedir. 

 
Teşekkür ederiz. 

mailto:info@ted.org.tr

